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Afghaans dorp getroffen door verdwaalde bommen 
C.J. Chivers (NY Times, USA), 22 december 2001 
 

Charykari, Afghanistan - Meer dan 
drie weken geleden troffen ver-
dwaalde bommen het noordelijk 
gelegen dorp Charykari in Afghanis-
tan. De bommen, die een spervuur 
veroorzaakten, waren volgens de 
dorpelingen afkomstig van een Ame-
rikaanse B-52. Sommigen kwamen 
terecht in rijstvelden en veroorzaak-
ten een stortvloed van vuil en mod-
der. Anderen maakten huizen met 
de grond gelijk. Volgens de inwo-
ners van het dorp werden er dertig 
mensen gedood.  
 
Hoewel de gevechten nu zijn beëin-
digd is het gevaar voor de overle-
venden nog niet geweken. Twee 
zware bommen zijn niet afgegaan. 
Eén heeft zich in een rijstveld ge-
boord in de directe nabijheid van het 
dorp, de tweede is terechtgekomen 
in de woonkamer van een dorpsbe-
woner. 

  

Dit is niet de eerste keer dat Chary-
kari getroffen wordt door de oorlog 
tegen Afghanistan. Nadat de Tali-
banstrijders zich half november uit 
Taliqan terugtrokken verschansten 
sommige van hen zich in de berg-
kammen boven het dorp. De Ameri-
kanen bombardeerden deze posities 
dagenlang. Veel van de bommen 
misten hun doel. Zij landen op boe-
ren en hun families waarbij huizen 
werden vernietigd en mensen bij 
bosjes werden gedood. Sommigen 
werden geraakt door een bom of 
bedolven onder het puin, anderen 
stierven door rondvliegende gra-
naatscherven. 
 
Muhammad Usef, die bezig is de 
doden te begraven, zegt: 'We dach-
ten dat dit een veilige plek was om-
dat we op de radio hoorden dat de 
VS alleen strategische doelen bom-
barderen. Als we hadden geweten 
dat ze zo zouden missen, waren we 
hier niet gebleven.' 
 

 
 

Acht weken in de gevangenis vanwege hoo fddoek 
New Haven Advocate (USA), 11 december 2001 
 

Ali Al-Maqtari, een immigrant uit 
Yemen, trad op 4 december op als 
getuige voor de juridische commis-
sie van de Amerikaanse Senaat. Het 
was een relaas van een ondervra-
ging van 12 uur aan één stuk, voor-
gelogen worden door de FBI, be-
schuldigd worden van mishandeling 
van zijn vrouw, en vervolgens opge-
sloten worden met beperkte moge-
lijkheden tot contact met zijn vrouw 
of advocaat. En dit alles omdat Tiffi-
nay Al-Maqtari een hoofddoek droeg 
toen ze zich aanmeldde bij een ba-
nencentrum van het leger, en omdat 
soldaten huishoudmesjes en an-
sichtkaarten van New York vonden 
in hun auto.  
 
De “lijst van vijanden” van de Ame-
rikaanse hoofdaanklager Ashcroft is  

  

duidelijk nogal lang. Door middel 
van de FBI en de immigratiedienst 
heeft zijn departement meer dan 
1100 mensen gevangen gezet om 
hen te ondervragen in verband met 
de aanslagen van 11 september. In 
de zaak van Al-Maqtari, en van vele 
anderen, kon de regering geen en-
kel bewijs geven van banden met 
terrorisme.  
 
Niettemin weigert het departement 
om de identiteit van de geïnterneer-
den te geven. In sommige gevallen 
krijgen advocaten niet eens te horen 
waar hun cliënten zitten. De normaal 
zo gematigde New York Times heeft 
deze detenties vergeleken met de 
“verdwijningen” van dissidenten in 
het Argentinië van Peron. 

 

 

De onschuldige doden  
van een laffe oorlog  
The Guardian (UK), 20 december 
2001 (door Seumas Milne) 
 

De prijs die betaald is voor de Ame-
rikaanse oorlog tegen het terrorisme 
begint nu pas duidelijk te worden. Ze 
is betaald door gewone Afghanen, 
die hoegenaamd niets te maken 
hadden met de aanslagen van 11 
september. 
 
Voor de eerste keer is er een sys-
tematische onafhankelijke studie 
uitgevoerd naar burgerdoden in 
Afghanistan. Naar schatting van het 
onderzoek zijn tot aan 10 december 
tenminste 3.767 burgers gedood 
door Amerikaanse bommen. Dit is 
een hoger aantal dan de 3.234 do-
den die, naar men nu aanneemt, 
werden gedood in New York en 
Washington op 11 september.  
 
Volgens het onderzoek is het grote 
aantal Afghaanse burgerdoden een 
direct gevolg van de Amerikaanse 
tactiek en keuze van doelen. Aan-
vallen op vrachtwagens en bussen 
met vluchtelingen en op niet-militaire 
brandstoftransporten waren geen 
vergissingen. De doden die hierbij 
vielen waren dat ook niet. Maar de 
publieke opinie in het Westen is in 
toenemende mate ongevoelig ge-
worden voor wat er in haar naam 
gedaan wordt. 
 
Er zal geen officiële stilte van drie 
minuten zijn voor de Afghaanse 
doden, zoals er was voor de slacht-
offers van de Twin Towers. Wél is 
op wrede wijze aangetoond is dat de 
VS en hun trouwe volgelingen be-
reid zijn om duizenden onschuldigen 
op te offeren in een laffe oorlog. 
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